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บทที่ 1
บทนํา
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่
กิจกรรมการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญา และประยุกต์ใช้ในสังคม โดยได้
จําแนกงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็น 9 สาขา ประกอบด้วย ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง วรรณศิลป์ ดนตรี
และการขับร้อง สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ เรขศิลป์ ภาพยนตร์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย ซึ่งงานศิลปะ
ร่วมสมัยในแต่ละสาขานั้นล้วนเกิดจากจินตนาการ การต่อยอดภูมิปัญญา ผนวกด้วยความคิดสร้างสรรค์ หลอม
รวมให้เกิดเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัย อันทรงคุณค่าในรูปแบบต่างๆ เป็นประโยชน์ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
คุณค่าทางจิตใจ อันได้แก่ สุนทรียะ และประโยชน์เพื่อการดํารงชีวิต ตามประเภทหรือคุณลักษณะของผลงาน
ศิลปะนั้นๆ โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ประสานงานเครือข่ายองค์กรศิลปวัฒนธรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
จัดให้มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สติปัญญา และการประยุกต์ใช้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ระดมทรัพยากรและจัดให้มีกองทุนหรือแหล่งทุนด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

วิสัยทัศน์ของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เป็นผู้นําการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
พันธกิจของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรม สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูน
ปัญญา และประยุกต์ใช้ในสังคม
2. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีหอศิลป์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
1.
2.
3.
4.

ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
บูรณาการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเชิงรุก
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในการพัฒนางานศิลปะร่วมสมัยอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
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ภาพรวมโครงสร้างการบริหารของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รูปที่ 1.1 โครงสร้างการบริหารของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
1. สํานักงานเลขานุการกรม
บทบาทหน้าที่
(ก) ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปและงานสารบรรณของสํานักงาน
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงาน
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
แผนงาน และโครงการของสํานักงาน รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัด
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญ ชี การงบประมาณ และการพัส ดุ อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะของสํานักงาน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบและบริหารงานบุคคลของสํานักงาน
(ฉ) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและ
สัญญา งานที่เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่ที่อยู่
ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศของสํานักงาน
(ซ) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจการการปฏิบัติงานของสํานักงาน
(ฌ) ปฏิบัติง านร่วมกับหรือ สนับ สนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เ กี่ยวข้อ ง หรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย
2. ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน
บทบาทหน้าที่
(ก) ศึกษา วิจัย และสํารวจ เพื่อกําหนดแผนการระดมทุนส่งเสริมการลงทุนทางศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
(ข) ระดมทรัพยากรและบริหารจัดการแหล่งทุนหรือกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
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(ค) ส่งเสริม สนับสนุนบุคคล องค์กรรัฐ เอกชน ชุมชนในการสร้างสรรค์งาน และการระดมทุน
ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้งในและต่างประเทศ
(ง) เชื่อมโยง ประสานงาน และสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย ทั้งในและต่างประเทศ
(จ) กํากับ ติดตาม และประเมินผลกิจกรรมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน หรือ
กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
(ฉ) ปฏิบัติง านร่วมกับหรือ สนับ สนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เ กี่ยวข้อ ง หรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย
3. ศูนย์หอศิลป์
บทบาทหน้าที่
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์ เพื่อเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
(ข) สนับสนุนทางวิชาการในการจัดการหอศิลป์
(ค) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายหอศิลป์และการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
(ง) เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงาน การจัดนิทรรศการ และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
(จ) ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติศิลปิน และผู้สร้างงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
(ฉ) แสวงหา และจัดหาผลงานทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเป็นสมบัติของชาติ
(ช) ปฏิบัติง านร่วมกับหรือ สนับ สนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เ กี่ยวข้อ ง หรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย
4. สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
บทบาทหน้าที่
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย
(ข) ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้งประเภท
งานวิจิตรศิลป์และงานประยุกต์ศิลป์
(ค) ศึก ษาและเผยแพร่ผ ลงานของศิล ปิน และผู้ส ร้างสรรค์ง านศิล ปวัฒ นธรรมร่วมสมัย ทั้ ง
ประเภทงานวิจิตรศิลป์และงานประยุกต์ศิลป์
(ง) พัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้และผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
(จ) จัดกระบวนการเรียนรู้และประยุกต์ใช้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในการดําเนินชีวิต
(ฉ) พัฒนาระบบและจัดทําข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
(ช) ปฏิบัติง านร่วมกับหรือ สนับ สนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เ กี่ยวข้อ ง หรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
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การจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 25472549) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) พร้อมทั้งดําเนินการตามแผนฯที่กําหนดไว้ อีกทั้งตอบสนองนโยบาย
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย แต่เนื่องจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 สิ้นสุดลง ประกอบกับมี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายตามสถานการณ์ด้านการบริหารประเทศ และมีความต้องการเร่งรัดให้เกิดการพัฒนา
นวัตกรรมด้านการบริการภาครัฐ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องทบทวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงาน
ต่างๆในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวง
เพื่อให้เกิดการศึกษาวิเคราะห์ข้อควรปรับปรุงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนความ
ต้องการประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT Road Map) ของกระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดทําแผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการ
รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศด้านวัฒนธรรมของประเทศ รองรับการเชื่อมโยงร่วมกับ
หน่วยงานอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งกลุ่มประเทศอาเซียน การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อ
การใช้งาน การพัฒนาองค์ความรู้ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค และสถาบันการศึกษาในสัง กัด ผลักดันให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ด้านงานวัฒนธรรมที่ยั่งยืน สามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน
ต่างๆ ได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภาพ ถูก ต้อ ง มี ม าตรฐาน ตลอดจนมีความมั่น คงปลอดภั ย ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยการจัดทําแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ จะประกอบด้วย
1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) ของกระทรวง
วัฒนธรรม
2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) ของหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ดังนี้
2.1 สํานักงานรัฐมนตรี
2.2 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค)
2.3 กรมการศาสนา
2.4 กรมศิลปากร (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
2.5 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
2.6 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
2.7 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค)
2.8 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2.9 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
2.10 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
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แนวทางการดําเนินงาน
การจัดทําแผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับ ที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) ของ
กระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ประกอบด้วย
1.1 ประชุมหารือร่วมกับคณะทํางานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง
วัฒนธรรม เพื่อกําหนดแผนงานตลอดระยะเวลาโครงการฯ แนวทางการจัดประชุมและการ
จัดทําแผนแม่บทฯ
1.2 ประชุมเปิดโครงการ (Kick off) นําเสนอผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ และภาพรวมแนวทางการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ฉบับที่ 3 ของกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
1.3 ศึกษาร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2557-2561) และกรอบนโยบาย ICT 2020
1.4 ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนภาพรวมโครงสร้างการบริหารของกระทรวงวัฒนธรรม
และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
1.5 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในสภาพปัจจุบัน (Existing System) ของกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
1.6 สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานภายใต้สังกัด เพื่อรับทราบ
นโยบาย ภาพรวมความต้องการใช้งาน โครงการต่างๆ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน
1.7 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้แทนหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อ
รับทราบภาพรวมความต้องการใช้งาน โครงการต่างๆ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน
1.8 จัดทํารายงานสรุปสถานภาพปัจจุบัน (Existing System) ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภายใต้สังกัด
2. การจัดทําร่างแผนแม่บท และร่างบทสรุปผู้บริหาร ประกอบด้วย
2.1 จัดทําร่างบทสรุปผู้บริหาร
2.2 จัดทําร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) ของ
กระทรวงวั ฒ นธรรม และหน่ ว ยงานภายใต้ สั ง กั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม ซึ่ ง แต่ ล ะฉบั บ
ประกอบด้วย
2.2.1 บทนํา
2.2.2 กรอบแนวคิดและหลักการ
2.2.3 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (SWOT Analysis)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
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2.2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้าน ICT ของกระทรวงวัฒนธรรม
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
 ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ภาพรวมแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2559-2563) กระทรวงวัฒ นธรรม และหน่วยงานภายใต้สัง กัดกระทรวง
วัฒนธรรม
 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงวัฒนธรรม กับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2.2.5 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล
ประกอบด้วย
 โครงสร้างการบริหารจัดการตามแนวทางของร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศไทย
 กระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 การติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดความสําเร็จในแต่ละมิติและระดับ
2.2.6 การติดตามประเมินผล
2.2.7 สรุปยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/งบประมาณ ที่มีความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
3. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีต่อร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) ของกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภายใต้
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
4. การจัดทําบทสรุปผู้บริหาร และแผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย
4.1 จัดทําบทสรุปผู้บริหารฉบับสมบูรณ์
4.2 ปรับ ปรุง ร่างแผนแม่บทฯ ตามความคิดเห็นของที่ประชุม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ งเพื่อจัดทําแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) ของกระทรวง
วัฒนธรรมและหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ฉบับสมบูรณ์
ภาพรวมโครงสร้างแผนแม่บท ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน ตลอดจน
แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง จะได้กล่าวอย่างละเอียดในบทต่อไป
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บทที่ 2
กรอบแนวคิดและหลักการ
กรอบแนวคิดและหลักการในการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2559-2563) ของกระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีการศึกษาทิศทางการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปพอสังเขป) เพื่อตอบสนองหรือ
สอดรับการพัฒนาที่เป็นเอกภาพในระดับชาติและระดับกระทรวง ประกอบด้วย
 ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 กรอบนโยบายเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ประเทศไทย
(ICT2020)
 ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 3 ประเทศไทย (พ.ศ. 2557-2561)
 ร่างนโยบาย แนวทาง และจุดเน้นการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม
ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วิสัยทัศน์ : “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ Digital Thailand” โดย Digital Thailand หมายถึง ประเทศไทย
สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ิทลั อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไปสู่ความมั่นคง มั่งคัง่ และยั่งยืน
แผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุง่ เน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยัง่ ยืน สอดคล้องกับการทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจทิ ัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงต้องภูมิทัศน์
ดิจิทัลออกเป็น 4 ระยะ คือ
 ระยะที่ 1 (1 ปี 6 เดือน) : Digital Foundation ประเทศไทยลงทุนและสร้างฐานรากในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 ระยะที่ 2 (4 ปี) : Digital Thailand Inclusion ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ
 ระยะที่ 3 (10 ปี) : Full Transformation ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Digital Thailand ที่
ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจทิ ัลได้อย่างเต็มศักยภาพ (Digital Thailand Fully
Transformed)
 ระยะที่ 4 (10-20 ปี) : Global Digital Leadership ประเทศไทยอยู่ในกลุม่ ประเทศที่พัฒนาแล้ว
สามารถใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ทกี่ ําหนด ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา โดยกําหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วเพียงพอกับความต้องการ และให้มรี าคา
ค่าบริการที่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป นอกจากนี้ ในระยะยาว โครงสร้าง
พื้นฐานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์จะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับ ถนน ไฟฟ้า น้ําประปา ที่
สามารถรองรับการเชื่อมต่อของทุกคน และทุกสรรพสิ่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั ในการลดต้นทุนการผลิต
สินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ใน
ระยะยาว นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ยังมุง่ เน้นการสร้างระบบนิเวศสําหรับธุรกิจดิจิทัล เพื่อเสริมความสามารถใน
การแข่งขันของภาคธุรกิจไทย ที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของไทยอย่างยั่งยืน
ในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
มุ่งสร้างประเทศไทยทีป่ ระชาชนทุกกลุม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุม่ เกษตรกร ผู้ทอี่ ยู่ในชุมชนห่างไกล
ผู้สงู อายุ ผู้ดอ้ ยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทลั ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
นําไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนที่เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทกั ษะในการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ิทลั อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทลั ที่ประชาชน สามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจํากัด
ทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา นําไปสู่การหลอมรวมการทํางานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว นอกจากนี้
รัฐบาลอัจฉริยะในอนาคตจะเปิดโอกาสให้ประชาชน มีสว่ นร่วมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจ การบริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรวัยทํางานทุกสาขาอาชีพ ทั้งในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ให้มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั อย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการพัฒนา
บุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดจิ ิทลั โดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับ
มาตรฐานสากล เพือ่ นําไปสูก่ ารสร้างสรรค์และจ้างงานทีม่ ีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์สากล เพื่ออํานวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและทํา
ธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ รวมถึงสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่น และคุม้ ครองสิทธิให้แก่ผู้ใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทลั ในทุกภาคส่วน เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดจิ ิทลั และการใช้งานทีเ่ พิ่มขึ้นในอนาคต
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 จะมีการพัฒนาอย่างฉลาดการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
จะอยู่บนพื้นฐานของความรู้และปัญญา โดยให้โอกาสแก่ประชาชนทุกคนในการมีส่วนร่วมกระบวนการพัฒนา
อย่างเสมอภาค นําไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ (Smart Thailand 2020) ที่ระบุว่า
“ICT เป็นพลังขับเคลื่อนสําคัญในการนําพาคนไทยสู่ความรูแ้ ละปัญญา
เศรษฐกิจไทยสูก่ ารเติบโตอย่างยั่งยืนสังคมไทยสู่ความเสมอภาค”
โดยมีเป้าหมายหลักของการพัฒนา ประกอบด้วย
1. มีโครงสร้างพื้นฐาน ICT ความเร็วสูง (Broadband) ที่กระจายอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เสมือนการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั่วไป โดยให้ร้อยละ
80 ของประชากรทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ภายในปี พ.ศ. 2558 และร้อยละ 95 ภายในปี พ.ศ. 2563
2. มีทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
มีความรอบรู้ เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน และเพิ่มการ
จ้างงานบุคลากร ICT (ICT Professional) เป็นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3 ของการจ้างงานทั้งหมด
3. เพิ่มบทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรม ICT (โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) ต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT (รวมอุตสาหกรรม
ดิจิทัลคอนเทนต์) ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18
4. ยกระดับความพร้อมด้าน ICT โดยรวมของประเทศไทย โดยให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
การพัฒนาสูงที่สุดร้อยละ 25 (Top quartile) ของ Networked Readiness Index
5. เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม)
โดยเกิดการจ้างงานแบบใหม่ๆ ที่เป็นการทํางานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของ ICT ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา โดยประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของ ICT ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือการสื่อสารรูปแบบอื่นที่เป็น
Broadband ให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึงและมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถ
รองรับความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ได้
2. พัฒ นาทุน มนุษ ย์ที่มี ความสามารถในการพัฒ นา และใช้ส ารสนเทศอย่างมีป ระสิท ธิภาพ มี
วิจ ารณญาณและรู้เ ท่าทัน รวมถึงพัฒ นาบุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล
3. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
นํารายได้เข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเปิดการค้าเสรี และประชาคม
อาเซียน
4. ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถให้บริการประชาชน และธุรกิจทุก
ภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล
5. พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสร้างความเข้ม แข็งของภาคการผลิต ให้สามารถพึ่งตนเองและ
แข่งขันได้ในระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่ม
สัดส่วนภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม
6. พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความเสมอภาค
ของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร และบริการสาธารณะสําหรับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ
บริการพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ บริก ารด้านการศึก ษาและ
บริการสาธารณสุข ซึ่งมีมาตรการที่เน้นการเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ดังนี้
ข้อ 6.3 ส่งเสริมให้มีสื่อดิจิทัลที่สามารถใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิต และกระบวนการเรียนรู้
ของประชาชน โดยจัดสรรทรัพยากรการสื่อสารสําหรับโทรทัศน์เพื่อการศึกษา การ
พัฒนาสื่อดิจิทัลในภาษาท้องถิ่น การแปลสื่อหรือหนังสือการจัดทําสื่อภาษามือสําหรับ
ผู้พิการทางการได้ยิน พร้อมทั้งเร่งกําหนดมาตรฐานของประเทศ เรื่องรูปแบบของแฟ้ม
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการทํางานในรูปแบบอาสาสมัคร เพื่อสร้างสื่อที่
เหมาะสมกับชุมชน โดยใช้กลไกการทํางานของเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือใน
การทํางานร่วมกันของอาสาสมัคร
ข้อ 6.5 ส่ง เสริม ให้ เ กิด ชุม ชนหรือ สัง คมเรีย นรู้ออนไลน์ ที่ส ร้างสรรค์ ก ารจั ดทํา เว็บ ท่ า สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายและการรวมกลุ่มทางสังคมที่เข้มแข็ง การสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา วัด ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการเข้าถึงแหล่งความรู้หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กระตุ้นให้เกิดการเผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดวิชาการสมัยใหม่จากแนวความคิดหรือความรู้ที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อันจะนําไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างต่อยอดถ่ายทอด
และบูรณาการความรู้ที่เหมาะสมกับการพัฒนาชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง
ตระหนักเข้าใจและเคารพในความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในประเทศ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
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ข้อ 6.6 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงปลอดภัยในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเร่งรัด
การจัดทํากฎหมายหรือกฎระเบียบที่จําเป็นต่อการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย
รวมทั้งรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่
แล้ว และเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้
หรือจัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความรอบรู้สารสนเทศ และรู้เท่าทัน
สื่อ เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันความเสี่ยงและอันตรายที่อาจมีในสังคมออนไลน์ ส่งเสริม
การใช้กลไกทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนหรือสังคมออนไลน์ในทางสร้างสรรค์ ตามแนวทาง
ของการกํากับดูแลตนเอง
7. พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยภาพรวมจะเป็นประเด็นการใช้ระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ลดสัดส่วนการใช้กระดาษใน
หน่วยงานภาครัฐ และการออกข้อกําหนดการเพิ่มสัดส่วนการประชุมทางไกล และการทํางานจาก
ที่บ้านผ่านเครือข่าย ICT ทั้งในการทํางานภายในหน่วยงานรัฐ และการติดต่อธุรกิจระหว่างภาครัฐ
กับเอกชน รวมทั้ง ลงทุนระบบจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ ม
ผสมผสานระบบนิเวศน์ ตลอดจนออกแบบและควบคุมระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือภัยธรรมชาติได้
ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 3 ประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561
องค์ประกอบหลักของร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่3) ประเทศไทย
ระยะปี พ.ศ. 2557-2561 ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์
“พัฒนาสังคมอุดมปัญญาด้วย ICT เพื่อก้าวสูส่ ังคมดิจิทลั อย่างยั่งยืน โดยทั่วถึง เท่าเทียม
และมั่นคงปลอดภัยในทุกชุมชนและท้องถิ่น”
(Shape-up Smart Thailand toward Digital Society)
คําอธิบายวิสัยทัศน์
“ภาครัฐและภาคเอกชนบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างฉลาด (Smart) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างพอเพียง ส่งเสริมให้ธุรกิจสดใส (Vibrant) เติบโตอย่างยั่งยืนด้วย
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่คุ้มค่า (Optimal) ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาทักษะทางสายอาชีพ ICT ให้
ทัดเทียมระดับความร่วมมือภูมิภาค สร้างโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมไปถึงชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วม
(Participatory) พร้อ มเข้าสู่ป ระชาคมเพื่อ ความมั่ง คั่งและมั่นคงของภูมิภาค มุ่งสู่สังคมดิจิทัล (Digital
Society) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
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เป้าหมายหลักของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ทั้งหมดของ ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ฉบับที่3) ประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 ดังแสดงในรูปที่ 2.1

รูปที่ 2.1 แผนภาพเป้าหมายหลักและผลลัพธ์ของการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICT เพื่อการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างพอเพียง
ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากบริการ ICT
(Participatory People)
คําอธิบายยุทธศาสตร์ที่ 1
“ทุนมนุษย์ด้าน ICT มีขีดความสามารถในการเข้าถึงและรู้เ ท่าทันในการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพอย่างพอเพียง (Sufficient) ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม (Innovative) มี
ความเป็นมืออาชีพในสายงาน ICT (Professional) และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการ
ICT ที่หลากหลายในสังคมยุคดิจิทัล (Participatory People)”
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง (Sufficient) และ
คุ้มค่า (Optimal Infrastructure)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
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คําอธิบายยุทธศาสตร์ที่ 2
“โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าสู่ยุคการพัฒนาแบบพอเพียง
คุ้มค่าต่อการลงทุนและอัตราค่าบริการที่เหมาะสม (Optimal Infrastructure) พร้อมด้วยระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม (Security) กับความเป็นส่วนตัว (Privacy) และสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Right to access) ประกอบด้วยโครงข่ายความเร็วสูงเข้าสู่ทุกชุมชน
และท้อ งถิ่นโครงข่ายความเร็วสูง สําหรับ ภาคส่วนการพัฒ นาที่สําคัญ ได้แก่ การศึก ษา การ
สาธารณสุข การเกษตร บริการท่องเที่ยว แรงงาน และการประกอบธุรกิจเป็นสําคัญ พร้อมทั้งจัด
ให้มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ (Public WiFi) เพื่อบริการชุมชนในที่สาธารณะและย่าน
ธุรกิจที่เหมาะสม และการให้บริการในด้านความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ และมีโครงข่าย
เชื่อมโยงกับต่างประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อกับประเทศใน
อาเซียนสู่ประเทศเศรษฐกิจชั้นนําของโลก”
3. ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในแนวทาง
นวั ต กรรมบริ ก าร และมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและภู มิ ภ าค (Smart
Government)
คําอธิบายยุทธศาสตร์ที่ 3
“บริ ก ารอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ของภาครั ฐ อยู่ ภ ายใต้ ก ารดํ า เนิ นการของรั ฐ อย่ า งฉลาด (Smart
Government) ที่ให้บริการแบบเปิด (Open) ไร้ตะเข็บรอยต่อระหว่างหน่วยงาน (Seamless)
และอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจความต้องการของประชาชน (Anticipated) เน้นประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากชุมชนและท้องถิ่น และความ
โปร่งใสในด้านข้อ มูล ข่าวสารและบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก ส์ พร้อ มด้วยระบบบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ”
4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ให้เติบโตสดใส มีขีดความสามารถและศักยภาพใน
การแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคและระดับสากล โดยเฉพาะอุตสาหกรรม ICT เชิงสร้างสรรค์
และการใช้ ICT ในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Vibrant Business)
คําอธิบายยุทธศาสตร์ที่ 4
“ภาคธุรกิจจะเติบโตสดใส (Vibrant Business) ด้วยพลังจากธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ในเชิง
สร้างสรรค์ (Creative) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green) รวมทั้งประยุกต์ใช้ ICT เพื่อเพิ่ม
ผลิต ภาพ (Productive) ด้ว ยแนวคิ ดสร้ างสรรค์ เ ชิง นวัต กรรมที่ จ ะเพิ่ม ศัก ยภาพและขี ด
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในภาคส่วนของ SME ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่ทันสมัยและทันการณ์ และ
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาที่สําคัญ การบริการและอํานวยความสะดวกและการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม”
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
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ร่างนโยบาย แนวทาง และจุดเน้นการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม
(ร่าง) นโยบาย แนวทาง และจุดเน้นการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีง บประมาณ พ.ศ. 2560 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒ นธรรม (นายวีร ะ
โรจน์พจนรัตน์) ประกอบด้วย
1. นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม
ใช้นโยบาย แนวทาง และจุดเน้นการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม ตามอํานาจหน้าที่ ภารกิจ
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านวัฒนธรรม ที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
นิติบัญ ญัติแห่ง ชาติ เมื่อ วันที่ 12 กันยายน 2557 โดยยึดกรอบนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่เคยมอบไว้ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่เข้ารับ
ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวง
วัฒนธรรม และตามที่ได้มอบไว้เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
1.1 กรอบนโยบาย จะดําเนินงานให้กระทรวงวัฒนธรรม เป็นองค์กรขับเคลื่อนประเทศชาติในมิติทาง
วัฒนธรรม 3 มิติ (มอบไว้เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557) ประกอบด้วย
1.1.1 ปลูกฝัง ส่งเสริม พัฒนาสังคมไทย ให้เป็นสังคมที่มีความสงบสุข บนพื้นฐานค่านิยมแห่ง
ความเป็นไทย 12 ประการ (ตามนโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ)
1.1.2 สร้างความอยู่ดีมีสุข การกินดีอยู่ดี นํารายได้ที่ยั่งยืนสู่ครัวเรือน ท้องถิ่น ประเทศชาติ จาก
การท่องเที่ยว สินค้า และบริการทางวัฒนธรรม และสินค้าจากภูมิปัญญาไทย
1.1.3 สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของผู้คนในชาติ และสร้างสัมพันธ์อันดีกับนานาชาติ
1.2 แนวทางการทํางาน
1.2.1 สานต่อ งานเดิม โดยดําเนินงานตามกรอบนโยบายและแนวทางการการดําเนินงานใน
ปีง บประมาณ 2558 และปีง บประมาณ 2559 ตามที่ได้ม อบหมายไว้ให้ แก่ผู้บ ริห าร
ระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 วันที่ 22 มกราคม 2558 วันที่
24 กันยายน 2558 และวันที่ 29 กันยายน 2558
1.2.2 ริ เ ริ่ ม งานใหม่ โดยให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การดํ า เนิ น งานในลั ก ษณะการบู ร ณาการเชิ ง
ยุท ธศาสตร์ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ โดยยึดร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2558-2577) ร่างทิศทางแผนพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่ ง ชาติ (พ.ศ. 2558-2564) และนโยบายรัฐ บาล
รวมทั้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
2. จุดเน้นการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2560
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2560 มีจุดเน้นการดําเนินงานของกระทรวง
วัฒนธรรมที่สําคัญ ดังนี้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
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2.1 การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการอนุรักษ์ พัฒนา และสืบสานมรดก
ทางศิลปะและวัฒนธรรม
2.1.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศา
นุวงศ์
2.1.2 ดําเนินงานตามพระราชดําริ และส่งเสริมการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2.1.3 อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา และส่งเสริมการนําหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจําวัน
2.1.4 อนุรักษ์ พัฒนา และสืบสาน มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยการบูรณะ ปฏิสังขรณ์
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ขึ้นทะเบียน ปกป้อง คุ้มครอง เผยแพร่ พัฒนา และสืบสานมรดกทางศิลปะ
และวัฒนธรรม
2.2 การส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย
2.2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ
2.2.2 รณรงค์ส่ง เสริม ความเป็นไทยตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อ เสริม สร้างความเป็นไทยสู่
ประชาชน ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศทั่วโลก 3 ระดับ ได้แก่
(1) วิถี ถิ่ น วิ ถี ไ ทย เพื่อ ส่ ง เสริ ม ความเป็น ไทยให้ ป ระชาชนชาวไทย มีจิ ต สํ านึ ก และ
พฤติกรรมการนิยมความเป็นไทยในชีวิตประจําวันเพิ่ม มากขึ้น เช่น ยิ้ม ไหว้ สวัส ดี
ขอบคุณ ขอโทษ วินัย น้ําใจ ไมตรี อาหาร พื้นบ้าน ประเพณี การแสดง และดนตรี
พื้นบ้าน ผ้า การแต่งกายพื้นบ้าน ภาษาไทย/ภาษาถิ่น
(2) วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย รวมถึงร่วมมือ เชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกร่วมของชาวอาเซียน อาทิ ประเพณี
ร่ว มของอาเซี ย น เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง การแสดงอาเซี ยน เช่ น หุ่ น โขน
(รามายณะ) หนัง ใหญ่ ผ้า การแต่ง กาย อาหาร วรรณกรรม ภาษา กิจ กรรมทาง
ศาสนา และภาพยนตร์
(3) มรดกไทย มรดกโลก เพื่อส่งเสริมความเป็นไทยสู่นานาประเทศทั่วโลก อาทิ มวยไทย
อาหารไทย การแสดงโขนไทย ผ้า และการแต่งกายแบบไทย การขึ้นทะเบียนมรดก
โลกและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นวดแผนไทย สปาและสมุนไพรไทย ภาพยนตร์ โดย
รณรงค์ผ่านการจัดกิจกรรมทางสื่อต่างๆ
2.3 การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
2.3.1 เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและรัฐบาล
2.3.2 เสริม สร้างภูมิคุ้ม กันให้แก่เ ด็ก เยาวชนและประขาชนทั่วไป โดยใช้มิติท างวัฒ นธรรม
ส่ง เสริม การรู้ เ ท่า ทัน สื่อ การพั ฒ นาสื่ อ ปลอดภัย และสร้ างสรรค์ ตลอดจนเปิ ดพื้ น ที่
สร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน
2.3.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
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2.4 การพัฒนาและบริการการเรียนรู้และการวิจัยทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
2.4.1 ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ต่ า งๆ อาทิ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ชุมชน
วัฒนธรรมต้นแบบ หอศิลป์ แหล่งเรียนรู้ทางศาสนา รถฉายภาพยนตร์เคลื่อนที่ พิพิธภัณฑ์
เคลื่อนที่
2.4.2 ผลิตสื่อเผยแพร่ บริการการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัยและน่าสนใจ รวมทั้ง
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชานชนทั่วไป
2.4.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การจัดการความรู้ การ
นําผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน การแก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคมในมิติ
วัฒนธรรม
2.5 การนําทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม มาต่อยอดและสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจ
2.5.1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์
2.5.2 ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม
2.5.3 พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
2.5.4 ส่งเสริมกิจกรรม ประเพณี หรือเทศกาลสําคัญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการสร้าง
รายได้จากทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม
2.5.5 ส่ง เสริ ม และสนับ สนุน ศิ ล ปิ นทุ ก แขนง โดยยกย่ อ งเชิ ด ชูเ กี ยรติศิ ล ปิน และปรั บ ปรุ ง
สวัสดิการศิลปินแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อ
สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ศิลปิน
2.5.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก้าวสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งสนับสนุน
การนําทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์สังคม และเพิ่มรายได้ทาง
เศรษฐกิจ
2.6 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม
2.6.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม
2.6.2 ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งระบบทุกกระบวนการ
2.7 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม
2.7.1 ส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทสังคมของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
2.7.2 ส่งเสริมการใช้มิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในทุกด้าน
2.8 การพัฒนาความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน และนําภาพลักษณ์ไทยสู่สากล
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
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2.8.1 เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับสมาชิกอาเซียน และนานาชาติ ทั้งใน
ระดั บ ทวิ ภ าคี แ ละพหุ ภ าคี รวมทั้ ง นํ า มิ ติ ศ าสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เสริ ม สร้ า ง
สัมพันธไมตรีระหว่างสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ
2.8.2 ผลิตสื่อเผยแพร่และส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ วัฒนธรรม
และนําความเป็นไทยสู่สากล โดยดําเนินงานทั้งเชิงรับและเขิงรุก
2.9 พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม
2.9.1 พัฒ นากฎหมายและกฎระเบียบที่เ กี่ยวข้อ ง เพื่อส่ง เสริม สนับ สนุนการดําเนินงานทาง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
2.9.2 พัฒนาโครงสร้างองค์กรและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
2.9.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ และบูรณาการการดําเนินงานร่วมกับภาคเครือข่าย
ทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
2.9.4 เสริมสร้างและพัฒนากลไกอื่นๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานวัฒนธรรม อาทิ มาตรการภาษี
มาตรการด้านงบประมาณและกองทุน มาตรการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขององค์กร (CSR) ฯลฯ
2.9.5 ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ร่าง) โครงการสําคัญ (Flagship Project) ตามนโยบาย แนวทาง และจุดเน้นการดําเนินงานของ
กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่

จุดเน้นการดําเนินงาน

โครงการสําคัญ

1 การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา (1) โครงการเฉลิมพระเกียรติ
และพระมหากษัตริย์ และการ
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
อนุ รั ก ษ์ พั ฒ นา และสื บ สาน
เจ้ า อยู่ หั ว และพระบรม
มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม
วงศานุวงศ์
(2) โครงการส่ ง เสริ ม การ
ดําเนินงานตามพระราช
ดําริ และการนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่
การปฏิบัติ
(3) โครงการอุปถัมภ์คุ้มครอง
ศาสนา และส่ง เสริมการ
นําหลัก ธรรมทางศาสนา
มาใช้ในชีวิตประจําวัน
(4) โครงการอนุรักษ์ พัฒ นา

หน่วยงานรับผิดชอบ

พื้นที่/จังหวัด
เป้าหมายหลัก

ทุกหน่วยงาน

ศน./ศก./สวธ.

ศน./ศคธ.

ทุกหน่วยงาน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
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ที่

จุดเน้นการดําเนินงาน

โครงการสําคัญ

2 การส่ง เสริมอัตลัก ษณ์ไทยและ
ความเป็นไทย
3 การเสริมสร้างค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ รวมถึ ง
เสริม สร้างภูมิคุ้ม กันทางสัง คม
แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม

4 การพั ฒ นาและบริ ก ารการ
เรียนรู้และการวิจัยทางศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม

5 การนํา ทุ นและทรั พ ยากรทาง
วั ฒ นธรรม มาต่ อ ยอดและ
สร้างสรรค์เ พื่อเพิ่ม รายได้ท าง
เศรษฐกิจ

และสื บ สานมรดกทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม
(5) โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
อัตลัก ษณ์ไทยและความ
เป็นไทย
(6) โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ค่า นิย มหลั ก ของคนไทย
12 ประการ
(7) โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม
(8) โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า สื่ อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
(9) โครงการเสริม สร้างและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
(10) โครงการพั ฒ นาแหล่ ง
เรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
(11) โครงการส่ ง เสริ ม การ
วิจัยและพัฒนาทางด้าน
ศ า ส น า ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม
(12) โครงก ารพั ฒ นาฐา น
ข้ อ มู ล และการบริ ก าร
การเรี ย นรู้ ท างศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
(13) โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
อุตสาหกรรมภาพยนตร์
และวีดิทัศน์
(14) โครงการพั ฒ นาสิ น ค้ า
แ ล ะ บ ริ ก า ร ท า ง
วัฒนธรรม
(15) โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

พื้นที่/จังหวัด
เป้าหมายหลัก

ทุกหน่วยงาน
สป./ศน./สวธ./ศคธ./
สศร./สบศ.
สป./ศน./สวธ./ศคธ.
สป./ ศนง ./ส วธ. /
สศร./หภ.
ศน./ศคธ.
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

สป./สวธ./สศร./หภ.
สป./ศน./ศก./สวธ./
สศร.
สป./ศน./ศก./สวธ./
สศร./ศมส./หภ.

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
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ที่

จุดเน้นการดําเนินงาน

โครงการสําคัญ

หน่วยงานรับผิดชอบ

(16) โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
กิจกรรม ประเพณี หรือ
เท ศกา ล สํ า คั ญ เ พื่ อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
(17) โครงการส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนศิลปิน
(18) โครงการพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่ อ ก้ าวสู่ สั ง คมแล ะ
เศรษฐกิจดิจิทัล
(19) โครงการส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาการศึกษาเฉพาะ
ด้านศิลปวัฒนธรรม
(20) โครงการวัฒนธรรมเชือ่ ม
ใจ ชายแดนใต้สันติสุข

สป./ศน./ศก./สวธ./
สศร./สบศ.

6 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ก า ร ศึ ก ษ า เ ฉ พ า ะ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม
7 ส่ ง เสริ ม การแก้ ไ ขปั ญ หาและ
พัฒ นาจั ง หวัดชายแดนภาคใต้
โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม
8 การพั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บ (21) โครงการเชื่อ มโยงและ
ประ ชาคมอา เซี ย นแล ะนํ า
พัฒนาความร่วมมือทาง
ภาพลักษณ์ไทยสู่สากล
วั ฒ น ธ ร ร ม กั บ ต่ า ง
ประเทศ
(22) โคร งก าร เสริ มส ร้ า ง
ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ท า ง
วัฒนธรรมและนําความ
เป็นไทยสู่สากล
9 การพั ฒ นาสมรรถนะองค์ ก ร (23) โครงการพัฒนากฎหมาย
และศักยภาพภาคีเครือข่ายทาง
ทางศาสนา ศิล ปะและ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
(24) โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
โครงสร้ า งองค์ ก รและ
บุ ค ล า ก ร เ พื่ อ เ พิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ดําเนินงาน
(25) โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพ และบูรณาการ

พื้นที่/จังหวัด
เป้าหมายหลัก

สป./ศก./สวธ./สศร.
ทุกหน่วยงาน

สบศ.
สป./ศน./ศก./สวธ./
สศร.
ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
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ที่

จุดเน้นการดําเนินงาน

โครงการสําคัญ

หน่วยงานรับผิดชอบ

พื้นที่/จังหวัด
เป้าหมายหลัก

การดํา เนิน งานร่ วมกั บ
ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย ท า ง
วัฒนธรรม
(26) โครงการเสริมสร้างและ ทุกหน่วยงาน
พัฒนากลไกเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนงานวัฒนธรรม
(27) โครงการป้ อ งกั น และ ทุกหน่วยงาน
ปราบปรามการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
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บทที่ 3
สถานภาพปัจจุบัน
สภาพปัจจุบันของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Hardware & Network)
การสํารวจสถานภาพปัจจุบันของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในที่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ความพร้อมและความเหมาะสมเบื้องต้นของการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ที่จําเป็นต่อการบริหารและปฏิบตั งิ านของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กร (แต่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์และการจัดสรร
งบประมาณ) ซึ่งผลการสํารวจพบว่าสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีสถานภาพการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ณ เดือนกรกฎาคม 2558 ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
การจัดสรรและติดตั้งใช้งานในแต่ละปีงบประมาณ (จํานวนเครื่อง)
และเครือข่าย
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน
5
9
17
18 12
เครื่องคอมพิวเตอร์งานกราฟฟิก
2
3
3
เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องประชุม
2
เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation
1
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
3
3
25 12
11
เครื่องคอมพิวเตอร์ IMac
1
เครื่องควบคุมและสํารองไฟ
7
23
เครื่องพิมพ์ (Printer)
4
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดํา
2
10
3
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี
2
3
4
3
เครื่องพิมพ์เอกสารสี (All in one)
2
3
เครื่องพิมพ์ Inkjet (สี/ขาว-ดํา)
4
เครื่องพิมพ์สี (Inkjet) ขนาด A3
3
เครื่อง Printer Photo smart
1
เครื่อง LCD Projector
1
จอแบน CRT ขนาด 17"
1
จอ Monitor ขนาด 17” LCD
3
1
จอ Monitor ขนาด 20 นิ้ว
1
5
8
External disk 320 และ 500 GB
1
5
6
7
DVD Writer External
1
1
เครื่องฉาย Projector ระดับ XGA
1
1
เครื่องฉายทึบแสง
2
Scanner ระดับศูนย์บริการ
3
2
2
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
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สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ลําดับ
24
25
26
27
28
29

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
เครื่องบันทึกเสียง
เครื่องโทรสาร
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
อุปกรณ์ Router
อุปกรณ์ L2 Swich
เครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS 1Kva)

การจัดสรรและติดตั้งใช้งานในแต่ละปีงบประมาณ (จํานวนเครื่อง)
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
4
2
1
1
1
1
-

สถานภาพปัจจุบันการใช้งานระบบเครือข่าย (Network) ณ เดือนกรกฎาคม 2558 มีลักษณะดังนี้

รูปที่ 3.1 แผนผังเครือข่ายของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
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รูปที่ 3.2 แผนผังเครือข่ายของศูนย์หอศิลป์ (ราชดําเนิน)
สภาพปัจจุบันของโปรแกรมและภาพรวมข้อมูลที่จําเป็นต่อการใช้งาน (Software & Data)
ลําดับ
ชื่อระบบสารสนเทศหรือฐานข้อมูล
1. www.ocac.go.th
2.

www.rcac84.com

3.

ระบบจัดเก็บภาพกิจกรรมของสํานักงานฯ

ภาพรวมการทํางานหรือวัตถุประสงค์การใช้งาน
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และรวบรวมองค์ความรู้
ของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และรวบรวมองค์ความรู้
ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน
จัดเก็บภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการของสํานักงานฯ

แผนงาน/โครงการพัฒนาด้าน ICT ในปัจจุบันและอนาคต
ลําดับ
ชื่อแผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
1. โครงการพัฒนาระบบ
เพื่อพัฒนาให้บริการข้อมูลข่าวสาร /องค์ความรู้
ฐานข้อมูล (www.ocac.goth) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของ
สํานักงานฯ ให้แก่ประชาชนและผู้ทสี่ นใจ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
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ระยะดําเนินการ
ต.ค. 58 – ก.ย. 59
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ลําดับ
ชื่อแผนงาน/โครงการ
2. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบป้องกันและรักษาความ
มั่นคงภายนอกและภายใน
เครือข่าย
3. โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ
ภาพกิจกรรม

วัตถุประสงค์
ระยะดําเนินการ
เพื่อเป็นการป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก
ต.ค. 58 – ก.ย. 59
เนื่องจากในปัจจุบันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายมีแนวโน้มและ
อันตรายมากขึ้น
ระบบจัดเก็บภาพกิจกรรม/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ต.ค. 58 – ก.ย. 59
และสื่อประชาสัมพันธ์ของสํานักงานฯ ที่สามารถ
บริหารจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมากได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์กลาง
ในการจัดเก็บข้อมูลของสํานักงานฯ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถค้นหาและนํามาใช้
ประโยชน์ตามความต้องการได้ทันที อีกทัง้ เป็น
การป้องกันข้อมูลเสียหาย สูญหาย หรือเข้าถึง
ข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญาต โดยการกําหนดสิทธิ์
ของผู้ใช้งาน ซึ่งระบบดังกล่าวจะอํานวยความ
สะดวกให้ใช้งานง่าย ไม่ซบั ซ้อน เพื่อบริหาร
จัดการข้อมูลที่มีปริมาณมากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สภาพปัจจุบันของบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น จํานวน 121 คน โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 2 คน จําแนกตามตําแหน่งหน้าที่ ดังนี้
ลําดับ ตําแหน่ง
จํานวน (คน) ลักษณะหน้าที่รับผิดชอบงาน ICT
1 นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
1
ดูแลกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 นักวิชาการวัฒนธรรม (พนักงานราชการ)
1
ดูแลกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรในที่นี้หมายถึง : ข้าราชการ, พนักงานราชการ, ลูกจ้างประจํา-ชั่วคราว-โครงการ
(ยกเว้นแม่บ้านทําความสะอาดและพนักงานขับรถที่เป็นบุคลภายนอก)
สรุปผลสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)
ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง พอสรุปได้ดังนี้
1. นโยบายการใช้ ICT เพื่อนําเสนอองค์ความรู้ของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และภาพรวม
ระดั บ ประเทศ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นโยบายเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล (Digital Economy)
ประกอบด้วย
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
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 การเผยแพร่องค์ความรู้ทั้ง 9 สาขาตามภารกิจของสํานักงานฯ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง
กับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้
 การให้บริการเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์และความมีส่วนร่วมกับประชาชนและศิลปิน ในการ
สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย
 การนําองค์ความรู้มาต่อยอดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เช่น การสร้างรายได้ให้แก่ศิลปิน
2. วัตถุประสงค์ของการเผยแพร่ข้อมูล อย่างน้อยเพื่อให้นักศึกษาหรือคนรุ่นหลังนํามาต่อยอดได้
เช่น ข้อมูลศิลปินที่มีชื่อ เสียง ซึ่ง ในทางปฏิบัติมัก ไม่ค่อ ยยอมเปิดเผย เป็นต้น นอกจากนี้ยัง มี
เป้าหมายคือ
 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 ส่งเสริมการนําเสนอและการสร้างภูมิปัญญาทั้ง 9 สาขา
 สนับสนุนการสร้างงานวิจัย การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Book และ e-Learning
3. สนับ สนุน การสร้า งศูนย์ ก ลางข้อ มูล ให้ส ามารถเชื่อ มโยงได้ 3 ระดั บ คือ ภายในกระทรวง
วัฒนธรรม หน่วยงานภายนอก และภาคเอกชน โดยการจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์ (Hardware)
ระบบสารสนเทศ (Software) และเตรียมความพร้อมในการให้บ ริการ (Service) ซึ่ง อาจ
จําเป็นต้องใช้ระบบ Cloud โดยใช้นโยบายของรัฐบาลเป็นเกณฑ์
4. ต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหาร เพื่อนําข้อมูลจากผลการดําเนินงานต่างๆ ไปสูก่ ารสร้าง
เศรษฐกิจ และวิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม เช่น การพยากรณ์ร ายได้และแนวโน้ม ที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น
นอกจากนี้ยังเอื้อต่อการประมวลผลร่วมกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
5. ส่ง เสริม การใช้ล ายเซ็นอิเล็ก ทรอนิก ส์ (Digital Signature) เพื่อสร้างความคล่อ งตัวในการ
ดําเนินงานด้านเอกสารทดแทนการใช้กระดาษ
สําหรับการจัดประชุมกลุ่มย่อยของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งใช้วิธีจัดส่งทีมงานนักเทคนิค
เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยมีการนําเสนอแนวคิดและความต้องการปรับปรุงด้าน ICT พอสรุปดังนี้
1. ปรับเพิ่มบุคลากรด้าน ICT หรือปรับโครงสร้างการบริหารทีมงานในลักษณะของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งปัจจุบันใช้บริการของผู้ประกอบการภายนอก (Outsource) ดําเนินการเครื่องแม่
ข่ายสําหรับการจัดเก็บข้อมูล แต่ยังไม่ครบทุกประเด็นขององค์ความรู้
2. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายภายใน และการใช้ e-Mail ให้สามารถใช้งานได้
อย่างสะดวกรวดเร็วและมีเสถียรภาพ
3. ต้องการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลปริมาณค่อนข้างมาก โดยสามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้ตามสิทธิ์ของ
ผู้ใช้ที่กําหนดไว้ เนื่องจากปัจจุบันมีลักษณะการจัดเก็บข้อมูลเป็นส่วนตัวและถ่ายทอดการใช้งาน
แบบรุ่นต่อรุ่น ทําให้ขาดความเป็นเอกภาพ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
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ความต้องการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลจากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานด้าน ICT ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง และการจัด
ประชุมกลุ่มย่อย พอสรุปความต้องการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ ดังนี้
1. ต้องการจัดทําแนวนโยบายและแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน ICT
2. ต้องการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ด้าน ICT ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
3. ต้องการระบบนิทรรศการออนไลน์ (Virtual Exhibition) สําหรับ การนําเสนอข้อมูล การจัด
กิจกรรม และนิทรรศการต่างๆ
ข้อเสนอแนะด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในประเด็นการ
รักษาความลับของข้อมูล (Confidential) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล (Integrity) และความมีเสถียรภาพ
ในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (Availability) สมควรจะดําเนินกระบวนการ/กิจกรรมสําคัญต่างๆ ประกอบด้วย
1. กําหนดแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง แผนการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย และแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงวัฒนธรรมและ
หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมได้อย่างเป็นเอกภาพ
2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เ ผยแพร่ และสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสุ่มเสี่ยงในการ
กระทําความผิดโดยไม่เจตนา
บทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (SWOT Analysis)
ผลการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยเทคนิคการประเมินปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก (SWOT Analysis) ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานด้าน ICT ของสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถสรุปได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
1. ผู้บริหารระดับสูงมีความตระหนักและให้ความสําคัญ 1. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน ICT ยัง
ต่อการพัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจ
2. ทีมงานเทคนิคด้าน ICT มีความมุ่งมั่นอย่างเข้มแข็ง
เนื่องมาจากอ่อนประชาสัมพันธ์ หรือขาดแผนงาน/
ที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ภายใต้
กฎระเบียบทีเ่ ป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อจํากัดและปัญหาอุปสรรคทีม่ ากมาย
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

26

3.
4.

5.

6.

จุดแข็ง (Strength)
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน ICT ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บ
และจัดทําข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี
มีข้อมูลองค์ความรู้ทสี่ ั่งสมไว้ เพื่อรอการจัดระบบให้
อยู่ในรูปแบบทีส่ ามารถจะนํามาประมวลผลและ
เผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมากมาย
ซึ่งบางส่วนได้มีการนําเสนอบนเว็บไซต์บ้างแล้ว
ข้อมูลองค์ความรู้ของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย เป็นข้อมูลพื้นฐานสําคัญที่จําเป็นหรือมีความ
ต้องการใช้งานของหน่วยงานภายนอก เช่น
กระทรวงการท่องเที่ยว เป็นต้น
งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสามารถกระตุ้นความ
สนใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

2.
3.

4.

โอกาส (Opportunity)
รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ัล 1.
(Digital Economy) ซึ่งจําเป็นต้องใช้มรดกทาง
วัฒนธรรมเป็นต้นทุนจากข้อมูลองค์ความรู้ในการ
นําไปต่อยอดการพัฒนาสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์และ
การท่องเที่ยว
2.
เทคโนโลยีปจั จุบันเอือ้ ต่อการจัดเก็บและถ่ายทอด
มรดกทางวัฒนธรรมในรูปแบบดิจทิ ัลได้อย่างสะดวก
ง่ายดาย
เกิดกระแสการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพือ่ การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจในระดับนานาชาติ ส่งผลต่อการสร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้แก่ชุมชนระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
ของไทย ซึ่งจะช่วยผลักดันการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความรุนแรงมากขึ้นอีก
หน่วยงานภายนอกพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
เช่น สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เตรียม
สนับสนุนการใช้ระบบเครือข่าย (GIN) เป็นต้น

จุดอ่อน (Weakness)
การจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์ทจี่ ําเป็นต่อการทํางาน
ด้าน ICT บางส่วนเริ่มมีความล้าสมัย
ผู้ใช้ ICT บางส่วนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ด้วยตัวเอง จําเป็นต้องแจ้งเรือ่ งและรอนักเทคนิค
มาช่วยดําเนินการ
นักเทคนิคมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและ
ให้บริการต่อผู้ใช้ได้อย่างทันท่วงที
ความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูลทีจ่ ัดเก็บและนําไป
เผยแพร่บางส่วน อาจขาดการตรวจสอบตามวิธีการ/
หลักการ/แนวทางที่เหมาะสม
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมูล ที่อาจไม่เหมาะสมตาม
หลักวิชาการทางคอมพิวเตอร์
การสือ่ ความเข้าใจระหว่างทีมงานทางเทคนิคกับ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีผ่ ู้ใช้งาน ที่อาจไม่ค่อยตรงกัน
เสถียรภาพของระบบเครือข่ายและของซอฟต์แวร์ ที่
อาจไม่สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
ข้อจํากัด (Threat)
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง อาจส่งผลให้มีการ
ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานด้าน ICT ซึ่ง
ทุกฝ่ายจะต้องปรับตัวหรือเตรียมความพร้อมให้ทัน
ต่อสถานการณ์ใหม่ตลอดเวลา
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี ส่งผล
แกมบังคับให้ทกุ ฝ่ายต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การนําเสนอข้อมูลองค์ความรู้ ตลอดจนแนวทางการ
ใช้เครื่องมือทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตลอดเวลา
ซึ่งจําเป็นต้องลงทุนงบประมาณตลอดเวลาเช่นกัน
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บทที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิสัยทัศน์
พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

พัฒนาระบบกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
พัฒนาระบบนิทรรศการและจัดแสดงศูนย์หอศิลป์
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้มีความพร้อมรองรับการใช้งาน และ
การเชื่อมโยงบูรณาการผ่านระบบดิจิทัล
5. พัฒ นาฐานข้อ มูล เพื่อ การบริห ารจัดการภายใน ให้มีความพร้อ มรองรับ การใช้ง าน และการ
เชื่อมโยงบูรณาการผ่านระบบดิจิทลั
6. เพิ่มสมรรถนะด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ที่เ หมาะสมต่อการปฏิบัติห น้าที่ของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ
7. พัฒนาระบบเครือข่าย จัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์ รวมทั้งระบบสารสนเทศที่จําเป็นต่อการใช้งาน
รองรับการเชื่อมโยงบูรณาการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยความ
มั่นคงปลอดภัย
เป้าหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บูรณาการระบบสารสนเทศและข้อมูลร่วมกันทุกหน่วยงานในสัง กัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อตอบ
สนองการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (รูปที่ 4.1) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
รวมทั้ง ข้อ มูล เพื่อการบริห ารจัดการภายใน ที่จ ะต้อ งมีก ารพัฒ นาร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในระดับ ของ
หน่วยงานและของระดับกระทรวง โดยอาจมีการสอบทานข้อมูล (Clearing House) ตามบริบทการทํางานของ
แต่ละหน่วยงาน เพื่อนําไปสู่การบูรณาการด้วยความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลเรื่องเดียวกัน ดังนี้
1. พัฒนาระบบเชื่อมโยงสารสนเทศกับหอศิลป์ และบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งในและ
ต่างประเทศ
2. บูร ณาการระบบให้บ ริก ารข้ อ มู ล องค์ความรู้ด้า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ว มสมัย สู่ป ระชาชนและ
สาธารณะ (One Stop e-Service)
3. บูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC : Department Operation Center) ร่วมกับ
ระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC : Ministry Operation Center)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
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หมายเหตุ : เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว การดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ที่จะกล่าวต่อไป) ใน
แต่ละยุทธศาสตร์ อาจต้องดําเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน ในที่นี้จึงทําเครื่องหมาย * กํากับไว้

รูปที่ 4.1 เป้าหมายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ภาพรวมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ตามเป้าหมายข้างต้น สามารถกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จได้ดังนี้
1. เชื่อมโยงสารสนเทศกับหอศิลป์ และบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งในและต่างประเทศ
2. สามารถบูรณาการข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกันได้
3. มีระบบให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สู่ประชาชนและสาธารณะ แบบ
เบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop e-Service)
4. มีระบบประมวลผลข้อมูลการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพื่อจัดทําเป็นระบบศูนย์ปฏิบัติการ
ระดับกรม (DOC) ได้โดยอัตโนมัติ
5. เชื่อมโยงข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) ไปยังศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC)
ได้โดยผ่านระบบเครือข่าย
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
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ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการนําเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมาย/ระเบียบ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลสถิติด้านศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สามารถที่จ ะนําไปวิเ คราะห์เ พื่อ
ประกอบการบริหารจัดการ/ตัดสินใจดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ยัง
รวมถึงการอํานวยความสะดวกในการรับข้อมูล/ข่าวสารจากภายนอก เพื่อเอื้อต่อการดําเนินกิจกรรม
ร่วมกันผ่านทางระบบดิจิทัลอีกด้วย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC)
วัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ที่ต้องการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลการบริหาร
จัดการภายในของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการระดับ
กระทรวง (MOC) ประกอบด้วย
1.1 *โครงการสร้างมาตรฐานระบบสารสนเทศ (TH e-GIF)
1.2 *โครงการพัฒ นาระบบสนับ สนุ นการตั ดสินใจของผู้บ ริห าร (Executive Information
System : EIS)
1.3 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
1.4 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์มูลค่าจากการประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
2. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริการหน่วยงานภายนอกและประชาชน
วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดให้บริการเชิงรุกหรือเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ที่จะอํานวยความสะดวก
ให้แก่หน่วยงานภายนอกและประชาชน ในการติดต่อสื่อสารหรือดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย
2.1 *โครงการระบบเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
2.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล เพื่อให้บริการข้อมูล/ข่าวสาร/องค์ความรู้
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2.3 โครงการพัฒนาระบบกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
2.4 *โครงการระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop e-Service)
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3. แผนงานพัฒนา/ปรับ ปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อ การบริห ารจัดการและการปฏิบัติง าน (Back
Office)
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลปัจจุบัน ที่ใช้ในการบริหารจัดการของ
ผู้บ ริห ารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความทันสมัย รวมทั้ง การพัฒ นา
ระบบสารสนเทศใหม่ ให้รองรับความต้องการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นหรือเปลี่ยนแปลง
ไป นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของข้อมูลพื้นฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) ประกอบด้วย
3.1 *โครงการระบบติดตามและประเมินผลโครงการ กระทรวงวัฒนธรรม (e-Project)
3.2 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ์
3.3 *โครงการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)
3.4 โครงการพัฒนาระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
3.5 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดสรรพื้นที่เพื่อการจัดแสดงนิทรรศการ
3.6 *โครงการระบบ Single Window
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งเน้นรูปแบบการนําเสนอข้อมูลองค์ความรู้ที่ทันสมัย สร้างความน่าสนใจและแรงดึงดูดผู้ใช้งาน
ได้อ ย่างเหมาะสมในแต่ล ะช่วงวั ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มัก ละเลยคุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และวัฒนธรรมของไทย เป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาลใจ
ให้นักคิด นักการตลาด ในการนําไปต่อยอดการผลิตสินค้าหรือบริการด้วยรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มเบื้ อ งต้ น ของข้ อ มู ล และสื่ อ สาระองค์ ค วามรู้ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ก่อนการนําเสนอหรือเผยแพร่สู่สาธารณะ ประกอบด้วย
1.1 *โครงการบูรณาการระบบทะเบียนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
2. แผนงานพัฒนาระบบนําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒ นา/ปรับ ปรุงรูป แบบการนําเสนอข้อ มูล องค์ความรู้บ นเว็บ ไซต์ รวมทั้ง
Tablet Smart Phone และอุปกรณ์อื่นที่ได้รับความนิยม เป็นประโยชน์ต่อการ
นําเสนอข้อมูลเชิงรุก ประกอบด้วย
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
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2.1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์นําเสนอข้อมูลสื่อสาระองค์ความรู้ฯ รวมทั้งกิจกรรมการ
บํารุงรักษาข้อมูลให้มีความถูกต้องทันสมัย
2.2 โครงการพัฒนาระบบนิทรรศการออนไลน์
2.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังภาพกิจกรรม
2.4 โครงการพัฒนาระบบริหารจัดการผลงานวิจัย
2.5 โครงการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การผลงานศิ ล ปวั ฒ ธรรมร่ ว มสมั ย (Collection
Management)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
วัตถุประสงค์
เพื่อ พัฒ นาศักยภาพและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่ผู้บ ริห ารและ
เจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและมีธรรมาภิบาล
รวมทั้งเป็นแบบอย่างการสื่อสารสู่สังคมด้วยอัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
ฐานข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการบริหาร
ราชการแผ่นดิน อีกทั้ง ส่งเสริมการสร้างความก้าวหน้า (Career Path) ในการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยความมั่นคงปลอดภัย ตาม
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย
1.1 โครงการจัดทําแผน/พัฒนาบุคลากรเพื่อพูนทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประกอบด้วย
 การจัดทําพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency) ที่เ หมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
และสนับสนุนกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของแต่ละฝ่าย
 การกําหนดระดับความคาดหวังขององค์กร เพื่อนําไปสู่การทดสอบและประเมินผล
 การทดสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
 การจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล/กลุ่ม และการฝึกอบรม
1.2 โครงการจัดสรรตําแหน่งหน้าที่หรือเพิ่มบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ซึ่งมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติความสามารถที่เหมาะสมต่อความต้องการของแต่ละฝ่าย
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

32

2. แผนงานบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนเป็นความรู้ทั่วไป และ
ความรู้เ ฉพาะตัว (Tacit Knowledge) ให้เ พื่อนร่วมงาน และเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่
สามารถนําความรู้ดังกล่าวไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งอย่างน้อยจะประกอบด้วย
 ประกาศ/ข่าวสารภายในหน่วยงาน
 กฎระเบียบ/วิธีดําเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสม
 ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา
 การเป็นกรรมการคณะต่างๆ
 ทักษะประสบการณ์การทํางาน
 ทักษะการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
2.1 *โครงการระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน (Knowledge Management)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ทั้งในประเด็นการรักษาความลับของข้อมูล (Confidential) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
(Integrity) และความเสถียรภาพในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (Availability)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานจัดทําแนวนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ จัดทําแผนบริห ารการความเสี่ยง แผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และแผน
ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามข้อกําหนดของกฎหมาย ดังนี้
1.1 *โครงการจัดทําแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
1.2 โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.3 โครงการจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4 โครงการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่าย ให้มี
ความเหมาะสมทันสมัย
วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุง/บํารุงรักษา/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์ (Hardware) และระบบ
เครือข่าย (Network) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลร่วมกันทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม ด้วยความสะดวกรวดเร็ว มีเสถียรภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒ นากระบวนการบริ ห ารจัด การ และกํากั บ ติ ดตามการดํ าเนินงานด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้มี
ความพร้อมรองรับการทํางานที่เพิ่มมากขึ้น ทันต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีกิจกรรมอย่างน้อย ดังนี้
 การกําหนดนโยบายและกฎระเบียบเพื่อการจัดตั้งส่วนงานใหม่
 การจัดสรรตําแหน่งหน้าที่และจํานวนบุคลากรที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ และ
กํากับติดตามการดําเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 การจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสม
2. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายปัจจุบันของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ให้มีความเหมาะสมทันสมัย รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และ
การใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วย
2.1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย (Server) และหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage)
2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและรักษาความมั่นคงภายนอกและภายในเครือข่าย
2.3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการควบคุมหรือใช้งานในห้องเครื่อง
แม่ข่าย (Server Room)
2.4 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ
ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
2.5 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ลูกข่าย คอมพิวเตอร์สํานักงาน และอุปกรณ์ต่อพ่วง
3. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสํารองข้อมูล (Backup)
วัตถุประสงค์ สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุศูนย์ข้อมูลหลักไม่สามารถ
ใช้งานได้อย่างทันท่วงทีด้วยระบบ Cloud Computing ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
3.1 การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการสํารองข้อมูล (Backup) และการกู้คืน (Restore)
3.2 การทบทวนและฝึกซ้อมปฏิบัติการกู้คืนข้อมูล (Restore) ในกรณีฉุกเฉิน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
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ภาพรวมแผนปฏิบัติการ
ภาพรวมแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2559-2563) สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถจําแนกการดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ในแต่ละปีงบประมาณ พอสรุปได้ดังนี้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
2559 2560 2561 2562 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ
1. การพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC)
1.1 *โครงการสร้างมาตรฐานระบบสารสนเทศ (TH e-GIF)
X X
1.2 *โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS)
X X
1.3 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) สศร.
X X X X
1.4 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์มูลค่าการประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมร่วม
X X
สมัย
2. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริการหน่วยงานภายนอกและประชาชน
2.1 *โครงการระบบเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
X X
2.2 โครงการพัฒ นาระบบสารสนเทศและฐานข้ อ มูล เพื่อ บริก ารข้ อ มูล /
X X X
ข่าวสาร/องค์ความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2.3 โครงการพัฒนาระบบกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
X
2.4 *โครงการระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop e-Service)
X X
3. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Back Office)
3.1 *โครงการระบบติดตามและประเมินผลโครงการ กระทรวงวัฒนธรรม
X X
(e-Project)
3.2 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ์
X X
3.3 *โครงการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)
X X
3.4 โครงการพัฒนาระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
3.5 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดสรรพื้นที่ เพื่อการจัดแสดง
X X X
นิทรรศการ
3.6 *โครงการระบบ Single Window
X
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทลั
1. แผนงานนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
1.1 *โครงการบูรณาการระบบทะเบียนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
X X
2. แผนงานพัฒนาระบบนําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
2.1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์นําเสนอข้อมูลสื่อสาระองค์ความรู้ฯ
X X X X
2.2 โครงการพัฒนาระบบนิทรรศการออนไลน์
X X X X
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
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ปีงบประมาณ
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2.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังภาพกิจกรรม
X X X
2.4 โครงการพัฒนาระบบริหารจัดการผลงานวิจัย
2.5 โครงการพัฒ นาระบบบริ ห ารจัด การผลงานศิ ล ปวัฒ ธรรมร่ ว มสมั ย
X
(Collection Management)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดจิ ิทลั
1. แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1 โครงการจัดทําแผน/พัฒนาบุคลากรเพิ่มทักษะความสามารถด้าน ICT
X X X
1.2 โครงการจัดสรรตําแหน่งหน้าที่หรือเพิ่มบุคลากรด้าน ICT
X
2. แผนงานบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
2.1 *โครงการระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน (Knowledge
X
Management)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล
1. แผนงานจัดทําแนวนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
1.1 *โครงการจั ด ทํ าแนวนโยบาย/แนวปฏิ บั ติใ นการรั ก ษาความมั่ น คง
X
ปลอดภัย
1.2 โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
X
การสื่อสาร
1.3 โครงการจั ด ทํา แผนการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภัย ด้ านเทคโนโลยี
X
สารสนเทศและการสื่อสาร
1.4 โครงการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
X
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่าย
1. โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สศร.
2. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์
2.1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง เครื่องแม่ข่าย (Server) และหน่วยจัดเก็บ
X
ข้อมูล
2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและรักษาความมั่นคงภายนอก X X X
และภายในเครือข่าย
2.3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการควบคุมหรือ
X
ใช้งานในห้องเครื่องแม่ข่าย
2.4 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ X X X
และการสื่อสาร ของศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
2.5 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ลูกข่าย คอมพิวเตอร์สํานักงาน และอุปกรณ์
X
ต่อพ่วง
3. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสํารองข้อมูล (Backup)
X X X
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
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ความจําเป็นของการบํารุงรักษาระบบ (Maintenance)
ตามหลักทฤษฎีทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่ดี กําหนดให้วงจรการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Life Cycle of Development) จําเป็นต้องมีการปรับปรุง/บํารุงรักษา
ระบบ (Maintenance) ที่ได้รับการพัฒนาและใช้งานในปัจจุบัน ให้มีความทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อันเนื่องมาจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการคือ
1. ผู้ใช้มีความต้องการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
2. เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น หรือมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
การบํารุงรักษาระบบ (Maintenance) ในทางปฏิบัติจําเป็นต้องจัดสรรงบประมาณ อย่างน้อยปีละ
15% ของการลงทุนครั้งแรก เพื่อให้ระบบมีความทันสมัย และลดความเสี่ยง/ความเสียหายอย่างน้อย ดังนี้
1. เครื่องมืออุปกรณ์ (Hardware) เกิดความชํารุดเสียหาย ไม่มีอะไหล่ซ่อมบํารุง และใช้การไม่ได้
2. ลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรม (Software) พื้นฐานที่จําเป็น เช่น Windows, Office เป็นต้น รวมทั้ง
โปรแกรมป้องกันไวรัสต่างๆ มีความล้าสมัยหรือหมดอายุการใช้งาน จะกลายเป็นช่องโหว่ให้ผู้ไม่
ประสงค์ดี (Hacker) บุกรุกโจมตีระบบได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล บาง
กรณีจะเสื่อมเสียภาพลักษณ์องค์กร ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง
3. การใช้โปรแกรม (Software) เพื่อการบริหารหรือการปฏิบัติงาน ที่มีความล้าสมัย จะกลายเป็น
ภาระของผู้ใช้งานทุกฝ่าย โดยอย่างน้อยผู้บริหารจะได้รับรายงาน/ข้อมูลที่ล่าช้า ส่วนเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานอาจต้องจัดเก็บ/รวบรวมข้อมูลหลายแหล่ง เพื่อการจัดทํารายงานที่มีรูปแบบ/ความ
ต้องการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งท้ายที่สุดอาจต้องยุติการใช้โปรแกรมดังกล่าว (ก่อนเวลาอัน
สมควร)
4. เกิดความไม่ต่อเนื่องของการใช้ข้อมูลและการจัดทํารายงานต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากความล้าสมัย
ของโปรแกรม กลายเป็นความสูญเปล่าด้านงบประมาณเพื่อการพัฒนาและการจัดทําข้อมูลตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กับนโยบายและยุทธศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้อง
แผนแม่บท ICT พ.ศ. 2559-2563 สน.ศิลปวัฒนธรรมฯ
ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลฯ
กรอบนโยบาย ICT2020
ร่างแผนแม่บท ICT ประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อ
4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูก่ ารเป็น
4. ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรม
3. ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์
การบริหารจัดการและการบริการ
รัฐบาลดิจทิ ัล
การบริการของภาครัฐฯ
ของภาครัฐฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการ
2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
3. ยกระดับขีดความสามารถใน 4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและ
สร้างเศรษฐกิจดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทลั
การแข่งขันของอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม ICT ให้เติบโต
ICT เพื่อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจฯ
สดใส มีขีดความสามารถและ
5. พัฒนาและประยุกต์ ICT สร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันฯ
ความเข้มแข็งภาคการผลิตฯ
1. พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยี
3. สร้างสังคมคุณภาพด้วย
2. พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความ
รู้เท่าทัน ICT เพื่อดํารงชีวิต
ดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทลั
สามารถในการพัฒนาและใช้
และประกอบอาชีพฯ
5. พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุค
สารสนเทศฯ
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั
6.3 ส่งเสริมให้มีสอื่ ดิจิทลั ที่
สามารถใช้ประโยชน์ในการ
กระบวนการเรียนรู้ฯ
6.5 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือ
สังคมเรียนรู้ออนไลน์ฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ 6. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้
6.6 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั
เทคโนโลยีดิจิทลั
ความมั่นคงปลอดภัยในการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ
สื่อสารที่พอเพียงฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิม่ ประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ด้านเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่าย
ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ให้มีความเหมาะสมทันสมัย
ประเทศ
หรือการสื่อสารรูปแบบฯ
สื่อสารที่พอเพียงฯ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
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บทที่ 5
ก หารจัดการและติดตามประเมินผล
การบริ
การบริหารจัดการเทคโนโโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล ของสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป) ประกอบด้วย
 โครงสร้ า งการบริ ห า รจั ด การด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาาร (ตามแนวทางของ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
ส
่อสารของประเทศไทย)
 กระบวนการบริหารจัดการด้
ด านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 การติดตามประเมินผลลตามตัวชี้วัดความสําเร็จในแต่ละมิติและระดับ
โครงสร้างการบริหารจัดการด้านเททคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงสร้างการบริหารจัดการ ตามแนวทางของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเททศและการสื่อสาร ของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557--2561 (ณ เดือนกันยายน 2558 ยังมีสถานะเป็นฉบับร่
บ าง) กําหนดให้มีการ
ขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น การบริ ห ารรจั ด การแผนแม่ บ ทฯ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยผ่ า นกลไไกของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาารแห่งชาติ (กสทช.) ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารนโยบายเทคโนโลยี
ห
สารสนเทศและการสื่อสารของประะเทศ และมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information
Officer : CIO) ประจําหน่วยงานนของรัฐ ทําหน้าที่บริหารและพัฒนางานด้านเทคโนโลลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารตามภารกิจของหน่วยงาน ทัท้งนี้ กําหนดให้มีหน่วยประสานงานกลางด้านนโยบาายและแผน ICT ของ
ประเทศ ทําหน้าที่เป็นสํานักงานบริริหารโครงการ (Program Management Officer : PMO) เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ ในการนําแผนแมม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 ของประเทศไทย พ.ศ.
2557-2561 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ง
และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT ของประะเทศ ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมมการ กสทช.
ดังนั้น แผนแม่บทเทคโนโโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 25599-2563 ของสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงควรมีโครงสร้
ค างการบริหาร กํากับติดตาม และการประเมินผล
ผ ด้วยคณะกรรมการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO : Chief Information Officer) ซึ่งประกอบดด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผู้อํานวยการสํานักงานนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ที่ปรึกษา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัมัย ประธาน
ผู้อํานวยการศูนย์เครือข่
กรรมการ
อ ายสัมพันธ์และแหล่งทุน
กรรมการ
ผู้อํานวยการศูนย์หอศิลป์
กรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันศิลปวั
ล ฒนธรรมร่วมสมัย
กรรมการ
ผู้แทนผู้บริหารกลุ่มงานขึ้นตรงต่อผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการสํานักงานนเลขานุการกรม
กรรมการและเลขานุการ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
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อํานาจหน้าที่
1.
2.
3.
4.
5.

บริหารจัดการด้านเทคคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานศิลปววัฒนธรรมร่วมสมัย
กํากับติดตามการดําเนินินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืสื่อสารฉบับนี้
ประเมินผลการดําเนินงานด้
น านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผผนแม่บทฉบับนี้
แต่งตั้งคณะทํางานแผนนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม
แก้ไขปัญ หาอุปสรรคการดํา เนิน งานด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศและการรสื่ อสารของสํ านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัมัย
6. นําเสนอรายงานการพัพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อคณะกรรมการบริ
อ
หาร
เทคโนโลยีสารสนเทศรระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม
กระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อบรรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ตามแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสสนเทศและการสื่ อ สาร ฉบั บ ที่ 3 (พ.ศ. 2559-2 563) ของสํ า นั ก งาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกอบด้้วย
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันกําหนดค่าตัวชี้วัดความสําเร็จ ตลอดจจนแนวทางการนําแผน
แม่บทฯ ฉบับนี้ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2. ขับเคลื่อนผลักดันการบบูรณาการระบบสารสนเทศและข้อมูล ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF อย่าง
น้อย 3 ระดับ ประกอบบด้วย
2.1 ระดับนโยบาย หมมายถึง การให้ความสําคัญระหว่างผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงาน ใน
การกําหนดนโยบบาย เพื่อจัดทําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่จะดํ
จ าเนินการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยน และใใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน โดยที่แต่ละฝ่ายอาจจําเป็นต้
น องจัดทํากฎระเบียบ
รองรับให้เหมาะสมต่อไป
2.2 ระดับเทคนิค หมาายถึง การศึกษาความเป็นไปได้/แนวทาง/เทคนิค การรพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ข้อมูล เฉพาะข้อมูลส่วนที่จะเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันข้อตกลงความร่วมมื
ว อ (MOU) เท่านั้น
ซึ่งจะส่งผลต่อการรพัฒนาโปรแกรม การจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์และระะบบเครือข่ายที่จําเป็น
ของแต่ละฝ่าย
2.3 ระดับปฏิบัติการ หมายถึ
ห ง การดําเนินงานรับ-ส่งข้อมูลในทางปฏิบัติเป็นกิ
น จวัตร ซึ่งจําเป็นต้อง
มีการปรับปรุงข้อมูมลของแต่ละฝ่ายให้มีความถูกต้องทันสมัย
3. การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการบูรณาการข้อมูลองค์ความรู้
และข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ตามเป้าหมายการพัฒนาของแผนแม่บทฯ
ท ฉบับนี้ มีหลักการ
สําคัญให้เลือกพิจารณา ประกอบด้วย
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
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3.1 การเชื่อมโยงข้อมูลองค์
ล ความรู้และข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการมายังศูนย์
น กลาง
หมายถึง การพัฒนาฐานข้
น
อมูลของหน่วยงานต่างๆในสังกัด ยังคงจัดเก็บฐานข้
บ อมูลดังกล่าวไว้
ที่ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของข้
ข อมู ล ตามปกติ เพี ยงแต่ มีการเชื่ อมโยงการใช้ ข้ขอมู ล มายั งศู น ย์ ก ลาง
เฉพาะข้อมูลที่สามมารถเปิดเผยได้หรือที่ได้ตกลงร่วมกันไว้เท่านั้น เพื่อเอือื้อต่อการสืบค้นและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันได้อย่างสะดวก
3.2 การรวบรวมข้อมูลองค์
ล ความรู้และข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการไว้ที่ศูนย์กลาง
หมายถึง การพัฒนาฐานข้
ฒ
อมูลของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด จะมีการนํ
า าส่งข้อมูลบางส่วน
เฉพาะที่ตกลงร่วมกั
ม นไว้ มาจัดเก็บรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อเอื้อต่อการพั
ก ฒนาฐานข้อมูลใน
ลักษณะที่สามารถถประมวลผลสรุปข้อมูลได้อย่างสะดวก โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันในการ
บปรุงล่าสุด (Update) อย่างชัดเจน
นําส่งข้อมูลชุดที่มการปรั
ี
หลักการบูรณาการระบบสารสนเททศและข้อมูล
ผลจากการวิเคราะห์สถานนภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอองกระทรวงวัฒนธรรม
และสํ านั กงานศิ ล ปวัฒ นธรรมร่ ว มสมั
ม ย พบว่ า ข้อมู ล และสารสนเทศส่ ว นใหญ่ จะมีลั กษณะเป็
ก
น ไซโล (Silo
based) จึงสมควรจะมีการประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture
A
: SOA)
โดยในที่นี้จะใช้กรอบแนวทาง TH e-GIF ซึ่งเป็นมาตรฐานการบูรณาการระบบสารรสนเทศของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆในระะดับกระทรวง ระดับกรม และระดับจังหวัด สามารถทีที่จะเชื่อมโยงกันได้โดย
ผ่านการเชื่อมต่อระดับกระทรวง (Ministry)
(
ระดับกรม (Department) หรือระดัดับจังหวัด (Provincial
interface) ตามลําดับ นอกจากนี้ยังต้องให้บริการแก่ประชาชน เช่น ระบบการให้บริการรแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว
(One Stop e-Service) โดยอาจใใช้ควบคู่กับบัตรประชาชน (Smart card) ในการทําธุ
า รกรรมผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืรือเครือข่ายไร้สายได้เอง เอื้อต่อการพัฒนาระบบรัฐบาลดิ
ฐ
จิทัล (Digital
Government) ที่มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ย นข้อมูล ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ย วข้
ว อง ซึ่งจําเป็นต้องมี
กระบวนการจัดเก็บข้อมูลที่มีความมเป็นเอกภาพ โดยการจัดทําและใช้มาตรฐานข้อมูมลร่วมกับการกําหนด
มาตรการสําคัญ อาทิ






การบริหารจัดการรมาตรฐานรายการข้อมูล
การตรวจสอบควาามถูกต้องของข้อมูล
การกระจายความมรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูล
การพัฒนาคุณภาพพและและประสิทธิภาพในการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูล
การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของงข้อมูล

การติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดความสํ
ด
าเร็จในแต่ละมิติและระดับ
แนวทางติดตามประเมินผลล ให้ประสบความสําเร็จตามตัวชี้วัดความสําเร็จในแตต่ละมิติและระดับ อาจ
พิจารณาในภาพรวมการดําเนินงานน ซึ่งประกอบด้วย
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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1. การติดตามประเมินผล
หมายถึง คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ตามมโครงสร้างการบริหาร
ข้างต้น จะทําหน้าที่ตดตามประเมิ
วย
ดิ
นผลอย่างน้อยปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ซึงประกอบด้
่
 การสํารวจผลกการดําเนินงานโครงการต่างๆ
 การวัดผลการดดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตรร์
 การปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตามความจําเป็น เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กําหนด
2. การแต่งตั้งคณะทํางาาน
หมายถึง คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ตามมโครงสร้างการบริหาร
ข้างต้น ทําหน้าที่ในกาารแต่งตั้งคณะทํางาน เพื่อตอบสนองการดําเนินงานในนแต่ละประเด็น ดังนี้
2.1 คณะทํางานพัฒนาข้อมูลของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อทําหน้าที่ดังนี้
 ขับเคลื่อน/ผผลักดันกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุง (Clearinng) ข้อมูลองค์ความรู้
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อความพร้อมในการบูรณาการอย่างมีเอกภาพ
บ วยงานภายนอก
 ขับเคลื่อน/ผลักดันกระบวนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่
 แก้ไขปัญหาออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาข้อมูลองค์ความรู้ฯ
 นําเสนอความเห็นและรับฟังข้อแนะนําจากคณะกรรมการบริหารรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (CIOO)
2.2 คณะทํางานพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสสมัย เพื่อทําหน้าที่ดังนี้
 ขับเคลื่อน/ผผลักดันการพัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศ เพื
เ ่อการบริหารจัดการ
ภายใน เฉพาาะระบบพื้นฐานการทํางานที่สามารถดําเนินการร่วมกัันได้
 ประสานควาามร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาหรือใช้
อ ระบบสารสนเทศที่
เป็นประโยชชน์ต่อการดําเนินงานของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่ร่วมสมัย เพื่อประหยัด
งบประมาณ
 นําเสนอความเห็นและรับฟังข้อแนะนําจากคณะกรรมการบริหารรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (CIOO)
การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการรแปลงแผนแม่บทฯไปสู่การปฏิบัติ ให้ยึดแนวทางตามมแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 ของหน่วยปประสานงานกลางด้าน
นโยบายและแผน ICT ดังนี้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
42
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

1. สร้างความตระหนักให้ห้แก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสสมัย ในการนําแผนไปสู่
การปฏิบัติ (Awareneess Building)
2. ทําการศึ กษา ทบทวนน และปรั บ ปรุ งตัว ชี้ วัด ทั้งในภาพรวมและในแต่ล ะประเด็ น ยุท ธศาสตร์
เพื่อให้สามารถนําไปปปฏิบัติได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์
3. อบรม สัมมนา เพื่อให้ห้ความรู้ในรายละเอียดของยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครรงการ/กิจกรรม ให้แก่
หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาาพหลัก
4. กําหนดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งจัดทําแผนนปฏิบัติการเพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการนําแผผนแม่บทไปปฏิบัติ
5. ให้คําแนะนําปรึกษาในนเรื่องการจัดสรรทรัพยากร และงบประมาณการดําเนินการของหน่วยงาน
เจ้าภาพ รวมทั้งการบริริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
6. ติดตามและประเมินผลลการนําแผนแม่บทไปปฏิบัติเป็นรายปี ในระยะครึ่งทาาง และเมื่อสิ้นสุดแผน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

43

บทที่ 6
สรุปยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สรุปยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ
ความสอดคล้อง : ร่างแผนพัฒนาดิจทิ ัลฯ ข้อ 4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจทิ ัล
กรอบนโยบาย ICT2020 ข้อ 4. ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐฯ
ร่างแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ประเทศไทย
ข้อ 3. ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐฯ
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วย
รวม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หมายเหตุ
งาน 2559 2560 2561 2562 2563 เงิน
1. แผนงานพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC)
1.1 *โครงการสร้างมาตรฐานระบบสารสนเทศ (TH e-GIF)
วธ.
1.2 *โครงการระบบสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจของผูบ้ ริหาร (EIS) วธ.
1.3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบศูนย์ปฏิบัตกิ ารระดับกรม
สศร. 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 1.6 มีระบบคัดกรองข้อมูลจาก 3 ปีแรกเป็น
(DOC) ของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ระบบ EIS เพื่อส่งต่อไปยัง ค่าจ้างกรอก
ระบบ MOC ได้โดยอัตโนมัติ ข้อมูล
1.4 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์มูลค่าจากการประยุกต์ใช้
สศร. 1.5 0.25 0.25 2.0 มีระบบวิเคราะห์มูลค่าจาก
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
การประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
รวมงบประมาณ
0.2 0.2 1.7 0.75 0.75 3.6
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
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ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วย
รวม
ตัวชี้วัด
หมายเหตุ
งาน 2559 2560 2561 2562 2563 เงิน
2. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริการหน่วยงานภายนอกและประชาชน
2.1 *โครงการระบบเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
วธ.
2.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล เพือ่ ให้บริการ สศร. 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0 มีระบบสารสนเทศและ
ข้อมูล/ข่าวสาร/องค์ความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลเพื่อให้บริการและ
ประชาสัมพันธ์
2.3 โครงการพัฒนาระบบกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
สศร. 1.0 0.15 1.15 มีระบบกองทุนส่งเสริม
ศิลปะร่วมสมัย
2.4 *โครงการระบบบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop e-Service) วธ.
รวมงบประมาณ
2.0 2.0 3.0 2.15 9.15
3. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Back Office)
3.1 *โครงการระบบติดตามและประเมินผลโครงการ กระทรวง
วธ.
วัฒนธรรม (e-Project)
3.2 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ์
สศร. 2.0 1.0 0.5 3.5 มีระบบบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ์
3.3 *โครงการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)
วธ.
3.4 โครงการพัฒนาระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital
สศร. 1.0 1.0 มีระบบ/การใช้ลายเซ็น
Signature)
อิเล็กทรอนิกส์
3.5 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดสรรพื้นที่เพือ่ การจัด สศร. 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2 มีระบบบริหารจัดการและ
แสดงนิทรรศการ
จัดสรรพื้นที่จัดนิทรรศการ
3.6 *โครงการระบบ Single Window
วธ.
รวมงบประมาณ
0.3 2.3 1.3 1.8 5.7
รวมทั้งสิ้น
0.2 2.5 6.0 5.05 4.7 18.45
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล
ความสอดคล้อง : ร่างแผนพัฒนาดิจทิ ัลฯ ข้อ 2. ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทลั
กรอบนโยบาย ICT2020 ข้อ 3. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจฯ
ข้อ 5. พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตฯ
ร่างแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ประเทศไทย
ข้อ 4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ให้เติบโตสดใสมีขีดความสามารถในการแข่งขันฯ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วย
รวม
งาน 2559 2560 2561 2562 2563 เงิน

1. แผนงานนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
1.1 *โครงการบูรณาการระบบทะเบียนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
วธ.
ร่วมสมัย
2. แผนงานพัฒนาระบบนําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
2.1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์นําเสนอข้อมูลสื่อสาระองค์
สศร. 0.5
ความรู้ฯ รวมทั้งการบํารุงรักษาข้อมูลให้มีความถูกต้องทันสมัย
2.2 โครงการพัฒนาระบบนิทรรศการออนไลน์
สศร. 2.5
2.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังภาพกิจกรรม
สศร. 0.5
2.4 โครงการพัฒนาระบบริหารจัดการผลงานวิจัย

0.3

0.5

0.5

0.5

1.0
0.2

1.0
0.1

1.0
0.1

1.0
0.5

1.0

0.15

สศร.

-

-

-

2.5 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลงานศิลปวัฒธรรมร่วม
สศร.
สมัย (Collection Management)
รวมทั้งสิ้น

-

-

2.5

0.38 0.38

3.5

1.5

4.1

2.98 2.53

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

2.3 รูปแบบและข้อมูลเว็บไซต์มี
ความถูกต้องทันสมัย
6.5 มีระบบนิทรรศการออนไลน์
1.4 มีระบบบริหารจัดการคลัง
ภาพกิจกรรม
1.15 มีระบบบริหารจัดการ
ผลงานวิจัย
3.26 มีระบบบริหารจัดการผล
งานศิลปวัฒนธรมร่วมสมัย
14.61

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
ความสอดคล้อง : ร่างแผนพัฒนาดิจทิ ัลฯ ข้อ 3. สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
ข้อ 5. พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
กรอบนโยบาย ICT2020 ข้อ 2. พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศฯ
ข้อ 6.3 ส่งเสริมให้มีสอื่ ดิจิทลั ทีส่ ามารถใช้ประโยชน์ในการกระบวนการเรียนรู้ฯ
ข้อ 6.5 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือสังคมเรียนรู้ออนไลน์ฯ
ร่างแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ประเทศไทย
ข้อ 1. พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICTเพื่อดํารงชีวิตและประกอบอาชีพฯ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วย
รวม
งาน 2559 2560 2561 2562 2563 เงิน

1. แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1 โครงการจัดทําแผน/พัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะความสามารถ สศร.
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.2 โครงการจัดสรรตําแหน่งหน้าทีห่ รือเพิม่ บุคลากรด้านเทคโนโลยี สศร.
สารสนเทศและการสือ่ สาร ซึ่งมีวฒ
ุ ิการศึกษาและคุณสมบัติ
ความสามารถทีเ่ หมาะสมต่อความต้องการของแต่ละฝ่าย
2. แผนงานบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
2.1 *โครงการระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน
วธ.
(Knowledge Management)
รวมทั้งสิ้น

-

-

0.5

0.5

0.5

-

-

0.5

0.5

0.5

-

-

1.0

1.0

1.0

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

1.5 มีแผนพัฒนาผูบ้ ริหาร
ผู้ใช้งาน และนักเทคนิค
1.5 จํานวนบุคลากรด้าน ICT ที่ วุฒิปริญญาตรี
เพิ่มมากขึ้น
ด้าน ICT 2 คน

3.0

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ความสอดคล้อง : ร่างแผนพัฒนาดิจทิ ัลฯ ข้อ 6. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล
กรอบนโยบาย ICT2020 ข้อ 6.6 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงปลอดภัยในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ
ร่างแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ประเทศไทย
ข้อ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียงฯ
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วย
งาน 2559 2560 2561 2562
1. แผนงานจัดทําแนวนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
1.1 *โครงการจัดทําแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษาความ
วธ.
มั่นคงปลอดภัย
1.2 โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สศร. 2.0
สารสนเทศและการสือ่ สาร
1.3 โครงการจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สศร. 2.0
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4 โครงการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สศร. 2.0
สื่อสาร
รวมทั้งสิ้น
6.0
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

รวม
2563 เงิน

0.5

ตัวชี้วัด

0.5

2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้าน
ICT
2.5 มีแผนรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน ICT
2.5 มีแผนฉุกเฉินด้าน ICT

1.5

7.5

0.5

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
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หมายเหตุ

ปีแรกจัดทําแผน
ปีต่อมาทบทวน
ปีแรกจัดทําแผน
ปีต่อมาทบทวน
ปีแรกจัดทําแผน
ปีต่อมาทบทวน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่าย ให้มีความเหมาะสมทันสมัย
ความสอดคล้อง : ร่างแผนพัฒนาดิจทิ ัลฯ ข้อ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจทิ ัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
กรอบนโยบาย ICT2020 ข้อ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือการสื่อสารรูปแบบฯ
ร่างแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ประเทศไทย
ข้อ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียงฯ
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วย
รวม
ตัวชี้วัด
หมายเหตุ
งาน 2559 2560 2561 2562 2563 เงิน
1. โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สศร. 1.0 1.0 2.0 - มีกฎระเบียบเพื่อการจัดตัง้ ยกระดับ
โครงสร้าง
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ส่วนงานใหม่
ทีมงานปัจจุบัน
- มีการจัดสรรตําแหน่ง
หน้าที่ทเี่ หมาะสมต่อการ
ดําเนินงานของศูนย์ ICT
รวมงบประมาณ
1.0 1.0 2.0
2. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์
2.1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย (Server) และหน่วย
สศร. 1.0
1.0 หน่วยประมวลผลและพื้นที่
จัดเก็บข้อมูล (Storage)
จัดเก็บข้อมูลที่เพียงพอ
2.2 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบป้องกันและรักษาความมั่นคง สศร. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 จํานวนความสําเร็จในการ
ภายนอกและภายในเครือข่าย
ถูกบุกรุกโจมตีระบบ
2.3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการ
สศร. 0.5
0.5 จํานวนอุปกรณ์เครื่องมือที่
ควบคุมหรือใช้งานในห้องเครื่องแม่ข่าย (Server Room)
จําเป็นต่อการใช้งาน
2.4 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สศร. 15.0 15.0 10.0 10.0 10.0 60.0 ระดับของประสิทธิภาพและ
สารสนเทศและการสือ่ สาร ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เสถียรภาพการใช้งาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
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สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วย
งาน 2559 2560 2561 2562
2.5 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ลูกข่าย คอมพิวเตอร์สํานักงาน และ สศร. 1.0 1.0
อุปกรณ์ต่อพ่วง
3. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสํารองข้อมูล (Backup)
สศร. 0.3 0.3 0.3 0.3
รวมงบประมาณ
16.3 16.3 13.8 12.3
รวมทั้งสิ้น
16.3 16.3 13.8 13.3
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

รวม
ตัวชี้วัด
2563 เงิน
1.0 3.0 จํานวนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
0.3 1.5 มีระบบสํารองข้อมูล
12.3 71.0
13.3 73.0

หมายเหตุ

สรุปภาพรวมงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ยุทธศาสตร์ที่
1
2
3
4
5
รวมทั้งสิ้น

2559
0.20
3.50
16.30
20.00

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2560
2561
2562
2.50
6.00
5.05
1.50
4.10
2.98
1.00
1.00
6.00
16.30
13.80
13.30
20.30
24.90
28.33

2563
4.70
2.53
1.00
1.50
13.30
23.03

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)
18.45
14.61
3.00
7.50
73.00
116.56

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)
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